COMISIA DE AUTORIZARE A ÎMPRUMUTURILOR LOCALE (CAÎL)

ORDINE DE ZI
Pentru şedinţa CAÎL din data de 17 ianuarie 2018, care se va desfăşura la sala 372, etaj 1, ora 1200, propunem următoarea ordine de zi:
I. Valoarea autorizărilor emise de CAÎL pentru contractarea de finanţări rambursabile în anul 2017 şi pentru efectuarea de trageri în
perioada 2017 – 2020:
Conform dispozițiilor art. 3 alin. (2)-(3) din Legea nr. 5/2017 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar
pe anul 2017, în anul 2017, plafoanele privind finanţările rambursabile care puteau fi contractate de către unităţile/subdiviziunile
administrativ-teritoriale, precum şi cele privind tragerile din finanţările rambursabile contractate sau care urmau să fie contractate de către
unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale au fost în sumă de 1.200 milioane lei fiecare. Valoarea aferentă finanţărilor rambursabile, care
putea fi autorizată pentru o unitate/sudiviziune administrativ-teritorială, a fost de maximum 100 milioane lei anual. Plafoanele menţionate nu
au cuprins finanţările rambursabile destinate refinanţării datoriei publice locale şi nici pe cele destinate proiectelor care beneficiază de
fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană.
Conform dispozițiilor art. 3 alin. (2)-(3) din Legea nr. 269/2017 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscalbugetar pe anul 2018, în anul 2018, plafoanele privind finanţările rambursabile care pot fi contractate de către unităţile/subdiviziunile
administrativ-teritoriale, precum şi cele privind tragerile din finanţările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de către
unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale sunt în sumă de 1.200 milioane lei fiecare. Valoarea aferentă finanţărilor rambursabile, care
poate fi autorizată pentru o unitate/sudiviziune administrativ-teritorială, este de maximum 100 milioane lei anual. Plafoanele menţionate nu
cuprind finanţările rambursabile destinate refinanţării datoriei publice locale, finanțările rambursabile destinate proiectelor care beneficiază
de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană și nici pe cele destinate proiectelor care beneficiază de fonduri externe
nerambursabile de la donatori europeni în cadrul programelor interguvernamentale.
Potrivit dispozițiilor art. 1 și 2 din Hotărârea Guvernului nr. 887/2017 privind aprobarea limitelor anuale, aferente anilor 2018, 2019 și 2020,
pentru finanţările rambursabile care pot fi contractate şi pentru tragerile din finanţările rambursabile contractate sau care urmează a fi
contractate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, limitele anuale privind finanţările rambursabile care pot fi contractate de către
unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, precum şi cele privind tragerile din finanţările rambursabile contractate sau care urmează a fi
contractate de către unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale sunt în sumă de 1.200 milioane lei fiecare, pentru fiecare dintre anii 2018,
2019 și 2020.
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În tabelul următor sunt prezentate valoarea autorizărilor emise de CAÎL în anul 2017 și sumele disponibile pentru autorizarea contractării de
finanţări rambursabile şi a efectuării de trageri în perioada 2018 – 2020:

Anul

Limite
contractare
(mil.lei) 1)

Contractări
autorizate
(mil.lei) 2)

Disponibil
contractare
(mil.lei)

Limite trageri
(mil.lei) 1)

Trageri
autorizate
(mil.lei) 2)

Disponibil
trageri
(mil.lei)

Autorizări
trageri
(% din limită)

Trageri
reautorizate în
anul curent
(mil. lei) 2)

Cofinanţare fonduri UE
Contractări
Trageri
autorizate
autorizate
(mil.lei) 2)
(mil.lei) 2)
450,73
524,28
185,58
0,00
0,00

1.200,00
1.048,29
151,71
1.200,00
987,57
212,43
82,30
393,76
2017
1.200,00
0,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
0,00
100,00
2018
1.200,00
1.200,00
336,09
863,91
28,01
2019
1.200,00
1.200,00
53,86
1.146,14
4,49
2020
NOTĂ:
1)
limite aprobate prin Legea nr. 5/2017, Legea nr. 269/2017 și Hotărârea Guvernului nr. 887/2017;
2)
echivalentul în lei al finanţărilor rambursabile și tragerilor exprimate în euro şi dolari SUA s-a calculat pe baza mediilor anuale ale cursurilor de schimb aferente anilor 2017
(4,56 lei/euro, 4,07 lei/dolar), 2018 (4,55 lei/euro, 4,06 lei/dolar), 2019 (4,54 lei/euro, 4,05 lei/dolar) și 2020 (4,52 lei/euro, 4,04 lei/dolar), conform prognozei de toamnă 2017
(2 noiembrie 2017), elaborată de Comisia Naţională de Prognoză.

II. Analiza următoarelor cereri pentru autorizarea contractării de finanţări rambursabile interne, destinate asigurării
prefinanţării/cofinanţării proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană:
Valoare finanţare
rambursabilă
Nr.
crt.

1

Unitatea
administrativteritorială

Destinaţie finanţare
rambursabilă

COMUNA MALU
JUDEȚUL GIURGIU
Șos. Giurgiului nr.
115.
Tel./Fax:
0246 - 241 106
clmalugr@ yahoo.com
www.primariamalu.ro

Finanțare cheltuieli
eligibile pentru proiectul
„GRADe - Sistem de
management integrat și
de prevenire a riscurilor
în comunitățile Grădinari Malu - Byala pentru o
regiune sigură și
dezvoltată”
Programul INTERREG
V-A România - Bulgaria

Data
depunerii
documentaţiei

Finanţator
EUR

RON

Perioada de
finanţare
PeriPerioada
oada
de
de
ramgraburţie
sare

Rata dobânzii

Comisioane

Finanţări
rambursabile aflate
în derulare

ROBOR6M + 3,25%
3837/575776/
20.12.2017
completări
575953/
29.12.2017

CEC
BANK

0,00
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864.175,95
trageri în
2018

23
luni

1
lună

com.analiză/
reanaliză: 0,5%
com.analiză în regim
urgență: 0,75%
com.gestiune: 0,08%
com.ramb. anticip.:
1%
com.refin.: 3%

o finanţare
rambursabilă:
MFP: 2.000.000 lei,
cofin. proiect FEN OUG nr. 2/2015,
2015, 10 ani

Valoare finanţare
rambursabilă
Nr.
crt.

2

Unitatea
administrativteritorială

COMUNA
LIVEZENI
JUDEȚUL MUREȘ
Livezeni nr. 43, CP
547365.
Tel.: 0265 - 243 303
Fax: 0265 - 257 793
www.livezeni.ro

Destinaţie finanţare
rambursabilă

Data
depunerii
documentaţiei

Sistem de canalizare ape
uzate în localitatea
Livezeni, comuna
Livezeni, jud. Mureș
PNDR

3838/575848/
21.12.2017
completări
583025/
03.01.20181,
583420/
16.01.20182

Finanţator
EUR

RON

Perioada de
finanţare
PeriPerioada
oada
de
de
ramgraburţie
sare

Rata dobânzii

Comisioane

Finanţări
rambursabile aflate
în derulare

ROBOR3M + 1%

TOTAL

CEC
BANK

0,00

4.500.000
trageri în
2018

0,00

5.364.175,95
trageri în
2018

12
luni

108
luni

com.reanaliză: 0,5%
com.analiză în regim
urgență: 0,75%
com.gestiune: 0,02%
com.rescadențare/
restructurare/
reeșalonare: 0,7%

NU

III. Analiza cererilor pentru autorizarea efectuării de trageri din împrumuturi contractate, care fie sunt destinate unor proiecte care
beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, fie intră sub incidenţa plafoanelor de trageri aprobate prin
Legea nr. 269/2017 și HG nr. 887/2017, cuprinse în Anexa nr. 1.
În Anexa nr. 2 este prezentată Lista cererilor pentru autorizare de trageri în anul 2018, neautorizate de comisia de autorizare a împrumuturilor
locale.
1

Cu adresa nr. 6251/29.12.2017, înregistrată la MFP sub nr. 231/03.01.2018, a fost transmis, în copie, Contractul de finanțare nerambursabilă
nr. C0720AN00021672800384/ 29.05.2017, încheiat între Comuna Livezeni și AFIR România pentru proiectul „Sistem de canalizare ape uzate
în localitatea Livezeni, comuna Livezeni, jud. Mureș”;
2
Cu adresa nr. 22/16.01.2018, înregistrată la MFP sub nr. 2566/16.01.2018, a fost transmisă, în completare, Hotărârea Consiliului Local nr.1
din 12.01.2018 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Livezeni nr.74/09.08.2017 privind aprobarea contractării unui
împrumut în valoare de 4.500.000 lei pentru finanțarea cheltuielilor neeligibile a proiectului „Sistem de canalizare ape uzate în comuna
Livezeni, localitatea Livezeni, județul Mureș” din cadrul Programului PNDR 7.2., întrucât HCL nr.74/09.08.2017 privind aprobarea contractării
unui împrumut în valoare de 4.500.000 lei pentru asigurarea finanțării cheltuielilor neeligibile a proiectului „Sistem de canalizare ape uzate în
comuna Livezeni, localitatea Livezeni, județul Mureș” din cadrul Programului PNDR 7.2, inclusă în documentația depusă, nu respecta modelul
prevăzut în Anexa nr. 1.2 la norme și proceduri din Anexa nr. 1 la HG nr. 9/2007, cu modificările și completările ulterioare.
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IV. Analiza notificărilor primite din partea următoarelor unități administrativ-teritoriale:
1. MUNICIPIUL GIURGIU, JUDEȚUL GIURGIU
Prin Hotărârea CAÎL nr. 5184/20.09.2017 s-a autorizat contractarea de către Municipiul Giurgiu a unei finanțări rambursabile interne, în valoare
de 31.039.930 lei, pentru realizarea unor investiţii publice de interes local. În baza hotărârii CAÎL menționate, Municipiul Giurgiu a încheiat cu
CEC BANK SA, Contractul de credit nr. RQ17050316881067 din data de 11.10.2017.
Cu adresa nr. 48562/20.12.2017, înregistrată la Ministerul Finanțelor Publice cu nr.86.221/28.12.2017, cu completările ulterioare, Primăria
Municipiului Giurgiu aduce la cunoștința CAÎL că s-au înregistrat economii în sumă de 4.027.341 lei, în urma derulării obiectivelor de investiții
aprobate inițial prin HCL nr. 62/3.03.2017, modificată prin HCL nr. 301/25.08.2017. Totodată, Primăria Municipiului Giurgiu notifică adoptarea
HCL nr. 2/15.01.2018 privind aprobarea modificării Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr. 62 din data de 03 martie
2017, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr. 301 din data de 25 august 2017 și Hotărârea Consiliului Local al
Municipiului Giurgiu nr. 496 din data de 18 decembrie 2017. Conform prevederilor art. 1 din această hotărâre, a fost aprobată rectificarea Listei
obiectivelor de investiţii, în sensul suplimentării listei inițiale de investiții cu 8 obiective noi, care vor fi finanțate din economiile realizate,
valoarea finanțării rambursabile rămânând neschimbată, după cum urmează:
- Realizare scară exterioară la Școala generală nr. 7 (469.000 lei);
- Instalații detecție și semnalizare Școala generală nr. 7 (182.000 lei);
- Sistem de irigații – Ansamblul 240 garsoniere ICMUG (147.000 lei);
- Recompartimentare Bloc C1-C2 – locuințe sociale – Obiect C2 (176.000 lei);
- Sistematizare pe verticală Bloc 20 apartamente locuințe sociale, cartier ISTRU (251.000 lei);
- Sistem de monitorizare și supraveghere video parcări, ansamblul 240 garsoniere (316.000 lei);
- Grădiniță cu program normal - grupe de 140 copii, pentru destinația Grădiniță cu program prelungit – cartier Negru Vodă (1.783.476 lei);
- Rețea de transport agent termic primar în zona 23 August (132.400 lei).
De asemenea, Municipiul Giurgiu aduce la cunoștința CAÎL că din economiile rezultate s-a majorat valoarea înscrisă inițial la obiectivul de
investiții „Modernizare străzi, zona cuprinsă între str. Cărămidarii Vechi și str. N.Vodă”, cu suma de 570.465 lei, întrucât valoarea inițială nu
conținea TVA.
2. MUNICIPIUL GALAȚI, JUDEȚUL GALAȚI
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În baza Hotărârii CAÎL nr. 3572/03.04.2014, Municipiul Galaţi a contractat o finanţare rambursabilă, în valoare de 100.000.000 lei, de la Banca
Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, pentru realizarea de investiții de interes public local.
Cu Notificarea nr. 125366/27.12.2017, cu completările ulterioare, Primăria Municipiului Galați aduce la cunoștința CAÎL modificările intervenite
în lista de investiții care a stat la baza aprobării contractării împrumutului, conform HCL nr. 696/13.12.2017 privind modificarea Anexei la HCL
nr. 60/27.02.2014 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 100.000.000 lei de la Banca Europeană de
Reconstrucție și Dezvoltare, cu modificările și completările ulterioare. Modificarea listei de investiții constă în suplimentarea numărului de
autobuze de la 14, câte erau prevăzute inițial, la 17 și în realocarea sumelor între obiectivele de investiții, după cum urmează:
- pentru obiectivul Modernizare strada Mihai Bravu va fi alocată suma de 4.771.838,46 lei, în loc de 6.200.000 lei;
- pentru obiectivul Modernizare strada Anghel Saligny, între strada Basarabiei și strada Gh. Asachi va fi alocată suma de 15.687.182,66 lei, în
loc de 15.000.000 lei;
- Modernizare strada Tecuci va beneficia de suma de 25.416.710,09 lei, în loc de 27.560.000 lei;
- pentru Achiziție 17 troleibuze va fi alocată suma de 30.359.268,79 lei, în loc de 26.446.000 lei;
- Eficientizarea transportului public local va beneficia de suma de 23.765.000 lei, în loc de 24.794.000 lei.
Valoarea finanţării rambursabile rămâne neschimbată.
3. MUNICIPIUL CĂLĂRAȘI, JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
Prin Hotărârea CAÎL nr. 4863/06.04.2016, a fost avizată contractarea de către Municipiul Călărași a unei finanţări rambursabile, în valoare de
25.000.000 lei, pentru realizarea unor obiective de investiții publice de interes local.
Cu Notificarea nr. 51719/12.12.2017, Primăria Municipiului Călărași aduce la cunoștința CAÎL adoptarea HCL nr. 191/07.12.2017 prin care a
fost aprobată modificarea listei de investiții prevăzută în HCL nr. 188/12.11.2015. Prin urmare, lista obiectivelor finanțate din împrumut va avea
următoarea structură:
• Modernizare străzi Cornișei și Progresului
- 2.350.000 lei;
• Execuție Hală Piață Orizont
- 1.000.000 lei;
• Modernizare Bazar Big din Municipiul Călărași
- 4.600.000 lei;
• Modernizare străzi în Municipiul Călărași
- 10.610.000 lei;
• Dezvoltarea patrimoniului cultural prin restaurarea Monumentului istoric Poșta Veche din municipiul Călărași, proiect finanțat
prin Programul Operațional Regional 2014-2020
- 6.440.000 lei.
În vederea fundamentării acestei solicitări, Primăria Municipiului Călărași a prezentat următoarele documente:
• Hotărârea Consiliului Local nr. 191/07.12.2017 pentru modificarea art. 2 al Hotărârii Consiliului Local nr. 188/12.11.2015 privind
aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 25.000.000 lei;
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• proiectul Actului adițional nr. 1 la Contractul de credit din data de 03.05.2016, înregistrat la Municipiul Călărași sub nr. 20453 din data de
03.05.2016;
• Hotărârea Consiliului Local nr. 177/28.11.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția „Modernizare Bazar
Big” din municipiul Călărași, județul Călărași;
• Hotărârea Consiliului Local nr. 97/11.08.2016 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru investiția „Dezvoltarea
patrimoniului cultural prin restaurarea monumentului istoric „Poșta Veche” din municipiul Călărași”;
• Hotărârea Consiliului Local nr. 52/11.04.2017 privind aprobarea proiectului cu titlul „Dezvoltarea patrimoniului cultural prin restaurarea
monumentului istoric „Poșta Veche” din municipiul Călărași”, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de
evaluare și selecție și a cheltuielilor legate de acesta, cu finanțare din Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5
„Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, Prioritatea de investiții 5.1.
„Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural”, Operațiunea/Obiectiv specific 5.1 „Impulsionarea
dezvoltării locale prin conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural și a identității culturale”, Nr.apel: POR/2016/5/5.1;
• Hotărârea Consiliului Local nr. 84/25.05.2017 pentru modificarea art. 3 al Hotărârii Consiliului Local nr. 52/11.04.2017 privind aprobarea
proiectului „Dezvoltarea patrimoniului cultural prin restaurarea monumentului istoric „Poșta Veche” din municipiul Călărași” în
conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție și a cheltuielilor legate de acesta prin Programul
Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 „Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a
patrimoniului cultural”, Prioritatea de investiții 5.1 „Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cutural”,
Operațiunea/Obiectiv specific 5.5 „Impulsionarea dezvoltării locale prin conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural și a
identității culturale”, Nr.apel: POR/2016/5/5.1;
• Contract de finanțare POR 2014-2020 nr. 44 „Dezvoltarea patrimoniului cultural prin restaurarea monumentului istoric „Poșta Veche” din
municipiul Călărași”.
Valoarea finanțării rambursabile rămâne nemodificată.
4. MUNICIPIUL DOROHOI, JUDEȚUL BOTOȘANI
Prin Hotărârea CAÎL nr. 3741/02.10.2014 a fost avizată contractarea de către Municipiul Dorohoi a unei finanţări rambursabile, în valoare de
4.500.000 lei, pentru realizarea unor obiective de investiții publice de interes local. În baza acestei hotărâri, Municipiul Dorohoi a încheiat cu
CEC BANK SA contractul de linie de credit de investitie nr. RQ14101243721849 din data de 13.10.2014.

•
•

Cu Notificarea nr. 238/09.01.2018, Primăria Municipiului Dorohoi aduce la cunoștința CAÎL adoptarea HCL nr. 220/07.11.2017 prin care a fost
aprobată prelungirea perioadei de tragere din linia de credit contractată de la CEC BANK, în valoare de 4.500.000 lei, până la data de
31.12.2018 și modificarea listei de investiții. Prin urmare, lista obiectivelor de investiții finanțate din împrumut va avea următoarea structură:
Reabilitare și modernizare Parc Cholet
- 200.000 lei;
Reabilitare clădire Colegiul Național Grigore Ghica
- 300.000 lei;
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•
•
•
•
•

Obiectiv cultural de interes local Cinema Melodia
- 800.000 lei;
Reabilitare sediu primărie Dorohoi – jud.Botoșani - etapa a II-a
- 500.000 lei;
Reabilitare și modernizare parc primărie dreapta municipiul Dorohoi
- 200.000 lei;
Reabilitare, modernizare și anvelopare piața centrală a municipiului Dorohoi platoul II - 1.000.000 lei;
Calibrare și asanare pârâu Dorohoi
- 1.500.000 lei.

În vederea fundamentării acestei solicitări, Primăria Municipiului Dorohoi a prezentat următoarele documente:
• Hotărârea Consiliului Local nr. 220/07.11.2017 privind aprobarea modificării listei de investiții finanțată din creditul bancar în sumă de
4.500.000 lei, contractat de la CEC BANK și prelungirea perioadei de tragere până la data de 31 decembrie 2018;
• proiectul Actului adițional nr. 4 la contractul de linie de credit de investiție nr. RQ14101243721849 din data de 13.10.2014;
• Hotărârea Consiliului Local nr. 146/24.11.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, pentru obiectivul de investiții
„Reabilitare, modernizare și anvelopare piața centrală a municipiului Dorohoi platou II”;
• HCL nr. 278/28.11.2013 privind aprobarea proiectului în fazele PT (proiect tehnic) + DE (detalii de execuție) + DL (devize de lucrări) și
DTAC (documentație tehnică pentru autorizație de construire) pentru obiectivul de investiții „Calibrare și asanare pârâu Dorohoi”;
• Contract de execuție lucrări încheiat între Municipiul Dorohoi și SC Delta Con SRL pentru finalizarea obiectivului de investiții „Calibrare și
asanare pârâu Dorohoi, municipiul Dorohoi, județul Botoșani”.
Valoarea finanțării rambursabile rămâne nemodificată.
5. COMUNA BRĂNEȘTI, JUDEȚUL ILFOV
Prin Hotărârea CAÎL nr. 4717/04.12.2015 a fost avizată contractarea de către Comuna Brănești a unei finanţări rambursabile, în valoare de
12.000.000 lei, pentru realizarea unor obiective de investiții publice de interes local. În baza acestei hotărâri, Comuna Brănești a încheiat cu
CEC BANK SA contractul de credit de investiții nr. RQ15122079787410 din data de 08.01.2016.
Cu Notificarea nr. 133/05.01.2018, Primăria Comunei Brănești aduce la cunoștința CAÎL adoptarea Hotărârii Consiliului Local nr.
167/21.12.2017, prin care se aprobă prelungirea perioadei de tragere până la data de 31.12.2018 și redistribuirea sumei neutilizate de la
proiectul de investiții „Lucrări de asfaltare străzi” (finalizat) la proiectul de investiții „Construire Centru multifuncțional, educațional și cultural”
(realizat în proporție de 31%) din creditul bancar în valoare de 12.000.000 lei, contractat de la CEC BANK SA. În vederea fundamentării acestei
solicitări, Primăria Comunei Brănești a prezentat următoarele documente:
• Hotărârea Consiliului Local nr. 167 din 21.12.2017 privind aprobarea modificării Contractului de credit de investiții nr.
RQ15122079787410/ 08.01.2016 și prelungirea perioadei de tragere;
• adresa nr. 133 din 05.01.2018 a Primăriei Comunei Brănești, prin care face cunoscut stadiul fizic de realizare a obiectivelor de investiții
finanțate din contractul de credit de investiții nr. RQ15122079787410 din data de 08.01.2016, încheiat cu CEC BANK SA;
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adresa nr. AO/B/27/03.01.2018 a CEC BANK SA, prin care CEC Bank comunică Primăriei Comunei Brănești aprobarea transferului
creditului neutilizat între obiectivele de investiții, respectiv de la proiectul de investiții „Lucrări asfaltare străzi” la proiectul de investiții
„Construire Centru multifuncțional, educațional și cultural”;
• proiectul Actului adițional nr. 1 la contractul de credit de investiții nr. RQ15122079787410 din 08.01.2016, prin care se modifică art. 2 la
contractul menționat anterior, prin transferul sumei neutilizate de la proiectul de investiții „Lucrări asfaltare străzi” la proiectul de investiții
„Construire Centru multifuncțional, educațional și cultural”.
Valoarea finanțării rambursabile rămâne nemodificată.
•

6. COMUNA SOCOL, JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN
Prin Hotărârea CAÎL nr. 4918/25.08.2016, Comuna Socol din judeţul Caraș-Severin a fost autorizată să contracteze o finanţare rambursabilă în
valoare de 1.300.000 lei pentru realizarea investiției „Proiect integrat privind realizarea infrastructurii de bază în comuna Socol, județul CarașSeverin”, care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană. În baza acestei hotărâri, Comuna Socol a încheiat cu
CEC Bank, în data de 28.09.2016, contractul cu nr. RQ16090857845654.
Cu Notificarea nr. 3624 din 18.12.2017, Primăria Comunei Socol aduce la cunoștința CAÎL că prin Hotărârea Consiliului Local nr. 95 din
11.12.2017 s-a aprobat prelungirea maturității creditului, contractat în data de 28.09.2016 de la CEC Bank prin contractul
nr.RQ16090857845654 aferent proiectului sus-menționat, până la data de 08.13.2018. În vederea fundamentării acestei solicitări, Primăria
Comunei Socol a prezentat următoarele documente:
• Hotărârea Consiliului Local nr. 95/11.12.2017 privind aprobarea prelungirii termenului de creditare pentru Proiectul integrat privind
realizarea infrastructurii de bază în comuna Socol, jud.Caraș-Severin;
• proiectul Actului adițional nr. 2 la contractul linie de credit nr. RQ16090857845654/28.09.2016, de prelungire a maturității creditului până
la data de 08.03.2018;
• copia Actului adițional nr. 14 la Contractul de finanțare nr. C32201095110078/08.06.2010 pentru acordarea ajutorului financiar
nerambursabil PNDR (act adițional de prelungire);
• calculul gradului de îndatorare a bugetului local (Anexa 1.3);
• situația privind serviciul datoriei publice locale (Anexa 1.4);
• declarația pe propria răspundere a ordonatorului principal de credite privind situația altor credite în derulare (Anexa 1.5);
• bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2017;
• HCL nr. 93/28.11.2017 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Socol, pe anul 2017;
• situațiile financiare privind contul de execuție al comunei Socol pentru anii 2014, 2015 și 2016;
• contul de execuție a bugetului local la data de 29.11.2017.
Valoarea finanțării rambursabile rămâne nemodificată.
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